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superior, 9,6% 0 ensino ba.sico e preparatorio oU 02.° cicIo do ensino basico, 6,6%
tern urn curso medio e, finalmente,5,5% dos inquiridos nunca frequentou a escola.
Quanto a profissao dos inquiridos, na amostra estao contemplados 31,7%
operarios e empregados executantes, 15,8% reformados, 13,5% profissionais tecni
cos e de enquadramento, 11,6% estudantes, 9,9% trabalhadores independentes,
7,8% empresarios e dirigentes, 7,6% domesticas e, por flm, 2,1% desempregados.
Refira-se que 0 grupo dos operanos e empregados executantes inc1ui, por urn lado,
os operarios que trabalham por conta de outrem na industria ou na construc;ao civil
e, por outro, integra tambem todos os trabalhadores dos servic;os que trabalham
por conta de outrem, nao tendo formac;ao superior, nem posic;ao de chefia ou de en
quadramento. as profissionais tecnicos e de enquadramento integram os quadros
medios com responsabilidades de chefias intermedias, os professores, investiga
dores, bern como as profissoes tecnicas e intelectuais com formac;ao academica su
perior, mas apenas por conta de outrem. a grupo dos trabalhadores independentes
e composto pelos pequenos empresarios por conta propria ou com urn numero re
duzido de empregados (inferior a 10) e os profissionais livres que nao tern forma
c;ao superior, como e 0 caso dos operarios qualificados que trabalham por conta
propria. Esta tipologia tern em conta as seguintes dimensoes: posi<;ao nas relac;5es
de produc;ao (situac;ao na profissao); tipo e myel de qualificaC;5es (escolaridade ou
outras); especialidade profissional (profissao); situac;ao na hierarquia; situac;ao la
boral; e sector de actividade.

EPILOGO
Dupliddade moral ou cosmopolitismo baseado na justi\;a?

Jose Luis Garcia

Primeiro, 0 Portugal migrante foi, durante muito tempo, urn pais de emigrac;ao.
Depois, sobretudo apos Abril de 1974, comec;ou a ser consistentemente urn pais de
imigrados. Agora, as portas do seculo XXI, com urn certo recrudescimento da emi
grac;ao, Portugal continua a ser uma nac;ao de emigrantes sendo tambem urn pais
de imigrados. Quando 0 Portugal migrante era so urn pais de emigrac;ao, os portu
gueses nao tinham ideia de que a imigrac;ao pode ser vista como constituindo urn
problema ou urn facto perturbador, "imaginario" ou nao, para uma grande parte
dos habitantes que configuram as nac;oes e os paises de chegada. as portugueses
estavam convictos, no impulso da vaga emigratoria europeia das primeiras dtka
das da segunda metade do seculo XX e no seguimento do Plano Marshall que aju
dou a reconstruir a Europa no pos-guerra e ao qual Portugal nao aderiu, que os
"seus" emigrantes iam ser uteis nesses paises, que tinham a sua espera empregos
- trabalhos duros e com pouca qualifica<;ao, certamente, na Franc;a, na Alemanha,
no Luxemburgo e na Inglaterra, como desclassificado tinha sido tradicionalmente
o trabalho no mundo rural da California e do Havai no continente norte-america
no, razoavelmente diferente no Brasil e na Venezuela -, mas eram, ao fim de con
tas, empregos. as portugueses sabiam que os emigrantes nao se deslocavam para
outras terras para roubar nem mendicar.
Quando Portugal era urn pais apenas de emigrac;ao, sabia dar valor - valor ate
heroico como ocorria no filme 0 Salto a aventura das suas gentes que se entrega
yam nas maos do transporte clandestino para fugir da pobreza, da guerra colonial e
em busca da concretizac;ao de expectativas que tinham crescido ao sabor do relato de
outros que vinham do estrangeiro ou pressentidas, apesar da censura, nas noticias
dos meios de comunicac;ao social. a pais sentia, em particular nas ferias e no Natal
a televislio dava sempre aver -, como era diticil estar separado da famma, falar
nurna lingua que nao se tinha aprendido na Wancia, viver sem estatuto noutros pai
ses, habitar as periferias pobres das grandes metr6poles ricas. Portugal sabia que
esse era 0 prec;o a pagar por aqueles que decidiam - ou eram constrangidos a deci
dir - procurar melhores condiQ5es fora do seu pais. Ate essa altura, muitos historia
dores, como escrevi na introduc;ao deste livro, referiam-se com insistencia e mesmo
abuso aemigrac;ao portuguesa no quadro de uma "constante estrutural" ditada por
109

111
110

PORTUGAL MlGRANTE

urna persistente situa~ao de popula~ao excedente que por via dos salarios baixos e
da falta deemprego dava origem aos fen6menos de saida mais ou menos continuada
para fora das suas fronteiras continentais e nacionais.
Depois, com 0 fim do imperio colonial, Portugal come~ou paradoxalmente a
aperceber-se da chegada de parte dos seus antigos subditos coloniais e os portu
gueses - que nao se viam ate essa altura como importadores de diversidade etno
cultural tiveram urn primeiro sobressalto ao constatarem 0 reverse da exporta
<;ao dessa diversidade. Mas logo sossegaram, de tao absorvidos que estavam com
os seus problemas mais imediatos Iigados as peripecias do fim da ditadura de Sala
zar e Caetano e a conturbada constitui~ao de urn novo sistema politico assente na
liberdade e democracia politicas, regime que nunc a tinham experimentado verda
deira e duradouramente. Os portugueses e as suas elites convenceram-se tranqui
lamente que nada de muito substancial iria acontecer quanta as migra<;5es, salva
guardando evidentemente 0 elemento esporadico do retorno de Africa. A imigra
<;ao entretanto surgida - assim pensavam - seria urn acontecimento apenas epi
s6dico, sobretudo relacionado com a sequencia final do imperio, urn elemento que
nao teria continuidade. Nessa altura, surgiram duas ideias, que se tornaram urn
costume enganador, para lidar com este fen6meno que se tinha como espUrio: des
de logo, accionar simplesmente 0 plano juridico, tendo side alterada, em conse
quencia, a lei da nacionalidade com 0 fim de impedir que fosse considerada portu
guesa qualquer pessoa nascida nas ex-colonias antes das independencias; em se
gundo lugar, postular ignorantemente, sem olbar para as outras situa<;5es euro
peias pr6ximas da portuguesa, e sem sentido de medio ou, ainda menos, largo pra
zo, que os fen6menos imigrat6rios sao, no geral e no fundamental, conjunturais e
Iimitados no tempo. Que este postulado nao se aplicasse aemigra~ao nacional nao
fazia pensar nem agir as elites politicas e a popula<;ao portuguesa. Postulado, por
tanto, duplamente irresponsavel porquanto nao tinha sequer correspondencia no
que dizia respeito aos "nossos" emigrantes: estes, tudo indicava que iriam a conti
nuar pela Fran<;a, peia Alemanha e pela America, talvez como ocorrera vagamente
no Brasil, iriam continuar a enviar as suas poupan<;as para os bancos da terra que os
viu nascer, os seus filhos acabariam por ser bern integrados nesses paises e no Natal
e nas ferias ca se encontrariam todos os portugueses novamente em familia ...
Quando chegavam, os emigrantes deparavam-se com os responsaveis poHticos a
dar-Ihes as boas vindas, embora escassas vezes osouvissema incentivar, atraves de
medidas de integra<;ao, a voltar para 0 seu pais. Os responsaveis e a imprensa tam
bern apareciam, nessas ocasioes, cheios de sentido reivindicativo quando em Fran
<;a se restringiam verbas e apoios para os filhos dos emigrantes aprenderem 0 por
tugues e prosseguirem a escolariza<;ao, quando se sentiam grandes obstaculos para
conseguir a concessao de uma frequencia de radio falada em portugues ou quando
as autoridades dos EUAcome<;aram a sua politica de expulsoes para as ilhas dos
A<;ores dos individuos com problemas penais integrados nos grupos emigrantes
portugueses.
Entretanto, 0 Portugal migrante foi mudando e, devido a varios factores ex
ternos e internos - nestes, entre outros, merecem destaque 0 controlo da natalida
de; a expansao econ6mica subsequente aintegra~ao na Uniao Europeia; as liga<;oes

EPiLOGO

com as antigas col6nias, em particular, a adop<;ao da mesma lingua; a permeabili
dade a paraleliza<;ao da economia e a deficiente regulariza<;ao do mercado de tra
balho e concomitante transforma~ao em sistema de emprego efectivamente fiscali
zado, ja patente na persistencia do trabalbo infantil-, come<;ou aver chegar, sem
que 0 Estado tenha tentado organizar atempadamente seja 0 que fosse - nem urn
simples recenseamento - de zenas de milhar de imigrantes oriundos, nurn primei
ro penodo, de Africa e, apos a queda do muro de Berlim, do Leste da Europa. Estes
imigrados, tal como aconteceu com os emigrantes portugueses, tinham e tern qua
se sempre emprego a espera, nas obras do metro, nas pontes, na Expo de Lisboa e
nas estradas de todo 0 paiS, na constru<;ao de hoteis e nas estufas do Algarve, no
Porto capital europeia da cultura. Os portugueses puderam tambem reparar que os
filhos das primeiras vagas de imigrados de Africa tinham crescido, abandonado a
escola praticamente sem saber ler nem esc rever, e come<;aram a temer a delinquen
cia e a criminalidade com origem na chamada segunda gera<;ao. Neste processo,
Portugal deixou-se encantar pelas vantagens passageiras do oblivio e esqueceu-se
das vicissitudes da emigra~ao portuguesa - que, curiosamente, voltou a ser signi
ficativa e, tal como ja ocorrera nos anos sessenta, tern vindo a contribuir para abrir
caminho;]l imigra<;ao - passando a ter, no plano representacional, facto que todos
suspeitavamos e 0 relat6rio do inquerito inserido na segunda parte deste livro con
firma, como grande principio que os imigrantes sao so trabalbadores, sao apenas
maquinas hurnanas de trabalbo, e principalmente que os imigrados pobres apenas
contribuem para Portugal com 0 seu trabalho.
E for<;oso reconhecer que 0 Estado nao cuidou de organizar e regular 0 pro
cesso de vinda dos imigrados, nao combateu eficazmente as redes de trafico, nao se
preocupou com tenacidade com a integra<;ao cultural, fez pouco com a habita~ao,
com 0 ensino da lingua, com a atenua~ao da exclusao que espreitava os filhos des
tas popula<;oes que jas6 tinham como referencia e compara<;ao nao as desgra~adas
condi<;oes dos paises de origem dos pais mas as condi<;oes dos portugueses e de
Portugal. 0 Estado negligenciou as despesas com a imigra<;ao, se bern que tenha
permitido que se beneficiasse dos seus proveitos. Deve ser sublinhado que 0 Esta
do nao fez isto ao arrepio da vontade da popula<;ao portuguesa, ainda que coubes
se as elites e aos responsaveis maior clarividencia e coragem dvica. Amaioria dos
portugueses apoiou com silencio e xenofobia este desleixo que e, em si, uma clara
orienta<;ao politica. A chamada sociedade civil, 0 poder local e muitas outras enti
dades mostram-se lentissimas e pouco disp0nlveis para p6r em marcha os proprios
instrumentos europeus dirigidos para 0 mundo da imigra<;ao. Para cumulo, sensi
bilidades polfticas e ideologicas que se apresentam como combatentes da xenofo
bia e do racismo dedicam-se apaixonadamente a causa da divisao "bern intencio
nada" entre portugueses e imigrantes, ao confundirem 0 desenvolvimento de re
cursos da comunidade para os imigrados com a instituio;ao e propaga~ao de comu
nidades de imigrantes que s6 se podem constituir encerradas em si ou em volta das
suas "lideran~as etnicas", ao misturarem poderes individuais de cidadania com
supostos direitos segmentados e diferenciados de colectividade. Por esta razao,
considerando ainda os argumentos avan~ados em todo 0 livro, 0 discurso da difu
sao da diferen<;a etnocultural e da divisao "comunihiria" despreza 0 melbor da
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tradi~ao

uruversalista que ajudou a configurar Portugal, conduz ao aumento da
social e ao sofrimento dos mais desprotegidos - precisamente os
imigrados e seus filhos.
Primeiro, 0 Portugal migrante, antiga terra de navegadores e de emigra~ao,
apesar da distancia entre 0 plano do pensamento e 0 de outras rela<;Oes, viu-se mais
como universalista do que diferencialista e construiu narrativas em torno de uma
ideia de pais como "na~ao-navio" que antes de ter percorrido uma rota emigratoria
europeia realizou um prolongado movimento transocearuco. Agora, Portugal, que
se inclui - ainda que parente pobre ou remediado - no grupo dos paises com
maior indice de desenvolvimento humano do globo, esta perante 0 desafio de reco
nhecer a sua propria trajectoria migrante, quer no sentido de que nao existem pro
veitos da imigra~ao sem despesas de protec~ao social, quer, no ambito civilizacio
nal, de que 0 diferencialismo radical--de direita ou de esquerda - esta, nao s6, de
sadequado num mundo de formas de economia e de comunica~ao globais e neces
sariamente de confluencias populacionais (estas ultimas nao sao urn fen6meno
novo, pois noutras eras estiveram na origem hist6rica das identidades que foram
nadonalmente segmentadas), como milita contra 0 bern comum ao favorecer a par
ti~ao inexoravel e desnecessaria das sociedades.
No Portugal migrante, a emigra~ao como fen6meno nao nos abandonou com
a integra~ao na Uniao Europeia e, tal como nos principais pafses europeus, os imi
grados acabarao largamente por fixar-se em Portugal, clandestina ou legalmente,
com maior ou menor persegui~ao e sofrimento. A duplicidade moral, que se mani
festa na diferente perspectiva com que se olha os emigrantes portugueses no es
trangeiro e os imigrados estrangeiros em Portugal, tern a sua expressao mais clara e
pujante no plano internacional atraves da dicotomia ultraliberal que dita simulta
neamente a total abertura de fronteiras ao mercado mundial e 0 encerramento
"protecdonista" dessas fronteiras no que toea aos movimentos migrat6rios dos
mais pobres. Este e, de facto, 0 can'icter da chamada "globaliza~ao" em curso, que
procura completar absolutamente 0 processo de apropria~ao capitalistae a plena
mercadoriza<;ao da totalidade do existente: 0 homem reduzido a urn banal corpo
biopoiltico, toda a vida -vegetal, animal ou humana - transformada em mero re
curso e inforrna<;ao genetica, descodificada pela tecnociencia e sob a tutela jurfdica
da patente;
Combater as redes de traficantes e fiscalizar 0 mercado de trabalho irregular,
estabelecer orienta~6es de recrutamento pelo Estado e desenvolver politicas so
ciais baseadas em princfpios de solidariedade e equidade social, desbravar formas
de ddadania que, nao perdendo 0 marco nacional, sao capazes de se incorporar
culturalmente na dinamica de um cosmopolitismo que nao ceda as pretens6es dos
homens sem rosto das multinadonais e das burocracias autoritarias que gerem os
velhos e novos espa<;os politicos continentais como a Uniao Europeia, parece ser 0
caminho mais balizado pela ideia de justi<;a e coerente com 0 melhor da tradi<;lio
universalista. Uma matriz que Fernando Pessoa sintetizou poeticamente para a
nossa realidade nos versos em epfgrafe na primeira parte de Portugal Migrante:
"Urn portugues que e s6 portugues nao e portugues".
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